
 

 

 

Svensk Förening för Kognitiva sjukdomar, SFK. Verksamhetsberättelse 2011  

Ny organisation 
I och med att Novartis meddelade sent 2010 att man från och med innevarande år inte längre 
kunde bistå SFK med administrativa tjänster har föreningens verksamhet omorganiserats. En 
föreningssekreterarfunktion har inrättats och Bjarne Sundberg har utsetts att fullgöra uppgiften 
som består i att (i) sammankalla till styrelsemöten/årsmöte; ansvara för att protokoll upprättas 
efter varje styrelsemöte; tillsammans med ordförande tillse att kallelse till årsmöte kommer ut i 
tid, (ii) tillsammans med kassör ansvara för medlemsregister inkl medlemsavgifter; skicka ut 
kvartalsmejl till medlemmar, (iii) tillsammans med webbredaktören uppdatera www.fks.se 
medlemmarna om vad som händer i föreningen, (iv) tillsammans med kursledarna ansvara för 
utbildningar, utskick samt bokning av lokaler för kursverksamheten; tillsammans med kassören 
upprätta en modell för betalning av kursavgifter, (v) en gång om året tillsammans med 
webbredaktören samla styrelsen till ett kreativt forum.  
 
Hemsidan syns 
Under 2011 har medlemsantalet på föreningens hemsida  www.fks ökat  till idag 2200 inloggade 
läsare, vilka får Nyhetsbrev (se nedan) ca en gång i månaden. Samarbete har intensifierats med 
www.internetmedicin och www.netdoktor.se där SFK nu har en egen sida med plats att t.ex. föra 
ut boktips såsom Kognitiv Medicin  (se nedan) eller annan för verksamhetsområdet relevant 
litteratur.  Föreningens Hemsida www.fks.nu ligger i startgroparna för att lägg in den slutgiltiga 
versionen av den nya MMSE (MMT; se nedan). Idag finns versionen MMSE från år 2000 samt 
symtomskattningsskalan (Ragnar Åstrand) att ladda ner kostnadsfritt. Detta är den mest besökta 
sidan på www.fks.nu. Löpande annonsering har gjorts gällande nationella möten samt SFK:s egna 
kurser under 2011 (se nedan). ”Highlights” med sammanfattningar av nya studier, 
forskningsframsteg och rapport från årets ICAD har publicerats. Kontakt har tagits med Roche och 
Lilly för framtida sponsring och medverkan på www.fks.nu. Nätverksarbete med medlemmar sker 
regelbundet genom redaktionens e-mejl. Hemsidan sköts av Mikael Nornholm. 

Nyhetsbrev 
Efter förändringarna i styrelsen med inrättande utav en föreningssekreterare har vi också utökat 
spridning av föreningens aktiviteter genom s.k. Nyhetsbrev till fullvärdiga medlemmar (som betalt 
medlemavgiften) i föreningen. Under 2011 har hitintills sex nyhetsbrev skickats ut i vilka vi har 
informerat om olika aktiviteter som har bedrivit under året (se nedan). Responsen på dessa brev 
har varit god och vi tror att det är ett bra sätt att intressera allt fler att bli delaktiga i det som 
händer i föreningen. Vi kommer att fortsätta med detta också under 2012. 

MMSE i ny skepnad 
Arbetsgruppen för MMSE-SR (Sebastian Palmqvist, Beata Terzis mfl) har under året arbetat med 
att språkgranska manualen, korrigera testprotokollet samt planera för marknadsföring och 
kommande utbildningsinsatser. Upphovsrättsfrågan kring MMSE-SR har granskats av externa 
jurister och layouten för testet har planerats. Det som kvarstår är att färdigställa layout och 
formgivning av manualen (vilket sköts externt), samt att provtesta den färdiga versionen. MMSE-
SR planeras att kunna börja distribueras första kvartalet 2012. 

Arbetsgruppen har telefonmöten vid följande tillfällen: 14 april, 15 september, 12 oktober, 11 
november. 

Kognitiv Medicin  
Läroboken i Kognitiv Medicin är tryckt (redaktörer Christer Nilsson, Lars-Olof Wahlund, Anders 
Wallin). Två marknadsföringsmöten har ägt rum under hösten. Recensionsexemplar  
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samt exemplar till personer med ansvar för medicinska och psykologiska utbildningar har skickats 
ut. Kontakt med utländska förlag för ev översättning är under planering (eng., ty.). Regionala 
utbildningar i ämnet enligt bokens disposition efterfrågas.  Ett kognitionsmedicinskt seminarium i 
anslutning till Springfieldmötet i Stockholm i maj 2012 är under planering.  

Kurserna är vår kärnverksamhet  
Följande kurser inom det kognitionsmedicinska området har gått av stapeln under året:  
”Nätverksträff för kuratorer” (Jönköping 14-15 april, Ann Bonli)”, Farmakologisk behandling av 
Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar” (Uppsala, 28-29 april, Anders Wallin) och 
”Strategier att hantera symtom vid tidig demens” (Stockholm, 28 okt,  Anita Källman). Samtliga 
kurser har återigen fått mycket positiva omdömen. 

Arbetsterapi i fokus  
Seminariet i samband med årsmötet 2010 handlade om arbetsterapeutiska funktionsbedömningar 
(Louise Nygård, Anette Wunsch-Johansson) och årets semiarium ägnas åt mötet med patienter av 
annat etniskt/kulturellt ursprung (Maria Sundvall, Beata Terzis, Mikael Nornholm). 

Lärcenter i Linköping 
Stipendium för ”Den som har fört demensvården framåt” går i år till Lärcenter för en god 
demensvård, Lindköping (Kerstin Angvik, Liselotte Björk, Kicki Holmberg och Eva-Lena Lundberg). 
Grattis!  

Styrelsens medlemmar och möten  
Styrelsen har bestått av 10 medlemmar: Sture Eriksson (kassör), Anita Källman, Mikael Nornholm 
(webbredaktör), Sebastian Palmqvist, Märta Skoglund, Bjarne Sundberg (sekreterare), Beata Terzis 
(vice ordförande), Lars-Olof Wahlund, Anders Wallin (ordförande), Anett Wunsch-Johansson. 
Föreningen har haft 10 styrelsemöten (21 dec 2010 extra; 20 jan, 24 feb, 24 mars, 18 maj, 29 juni, 
24 aug, 20 sept, 27okt, 3 nov).  Samtliga av dessa har varit telefonmöten.  
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Anders Wallin 
ordförande 

 

 

 


